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HALÁLODAT HIRDETJÜK, URUNK!

inden szentmisében elhangzik ez a kijelentés a hívő
nép ajkán, válaszul a miséző pap
felkiáltására: „Íme, hitünk szent
titka!” Ezekben a napokban,
nagyhét napjaiban kell, hogy legyen időnk arra, hogy ezt az igazságot valóban a szívünkben forgassuk. Szent Ágoston azt tanítja,
hogy Húsvétot nem évfordulóként, hanem misztériumként ünnepeljük. Mire is gondolhat az
egyházatya? A misztériumként
való ünneplés azt jelenti, hogy a
hívő ember nem elégszik meg azzal, hogy egyszerűen felidézzen
egy múltbeli eseményt azon a napon, amelyen történt, hanem úgy
ünnepel, hogy részesévé váljon
annak, amit ünnepel. A húsvéti
szent háromnap szertartásai tehát
nem csupán történelmi, vagy er-

kölcsi jelentést, hanem misztikus
jelentést is hordoznak. E szertartásokban történnie kell valaminek. Az ember nem lehet kívülálló, egyszerű hallgató, vagy néző,
hanem szereplőként, résztvevőként bele kell kapcsolódnia az
eseményekbe.
risztus halálát hirdetjük. Az
Ő halála nem egy véletlen
baleset. Az ember oldaláról nézve
egy kegyetlen kivégzés, de Isten
Fia átváltoztatta ezt az eseményt a
szeretet legnagyobb cselekedetévé. Erről így beszél az Úr: „Azért
szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy ismét
visszavegyem azt. Senki sem veszi el tőlem: én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és
hatalmam van újra visszavenni”
(Jn 10,17-18). Ebben is követnünk
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kell a Mestert. Meg kell halnunk
az önzésünk számára. Nagy Szent
Leó pápát idézem: „Földből vétetett egész lényünk rendüljön meg
halálra kínzott Megváltóján; repedjenek meg a hitetlen lelkek
sziklái; és akiket elnyelt a lélek

sírja, a halált hozó bűn, azok dobják le magukról ezt a súlyos terhet, és jöjjenek elő!” Legyenek
ezek a szent napok mindnyájunk
számára az önzés sírjából való feltámadás napjai.
Janó atya

Xavéri Szent Ferenc fohásza
Istenem szeretlek forrón, mélyen,
Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen
Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak,
S nem mert egednek édes fényességét,
Szent örömben úszó angyali zenéjét
Ígérted nekem szárnyaid alatt.
De mert a kereszten karjaid kitártad,
Emberi szívemet Szívedre vártad,
Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár,
Bűnömért viseltél szörnyű ékességet…
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén,
Átmentél az éjek szörnyűséges éjén,
Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok,
Lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok
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Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig…
Rettentő mértékkel mérted szeretésed.
Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed;
Hadd legyek, én legyek a te aratásod,
Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.
Szeretlek, szeretlek,
Nem mert megmentettél,
Hanem mert a vérig, halálig szerettél.
S amint te szerettél, szeretlek most téged,
Életem és lelkem elkínálom néked.
Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom,
Istenem, mindenem, örök mennyországom!
Amen.
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Régebben házasok lelkigyakorlata 2019. 02. 15–17
Ezen a szép februári hétvégén huszonkét házaspárral
együtt vettünk részt Leányfalun a Szent Gellért Lel-

kigyakorlatos Házban a Janó atya által tartott lelkigyakorlaton. Péntek délután vacsorára érkeztünk,
amikor is Janó atya feltette nekünk a szokásos kérdését: „Milyen érzésekkel, vágyakkal, reményekkel érkeztél ide?” Az esti szentmise után még összegyűltünk az ebédlőben és lefekvésig társasjátékoztunk és
beszélgettünk.
Másnap a napközi imaórával kezdtünk, majd tanítás
következett. Az idén a téma az irgalom volt. Arról
elmélkedtünk, hogyan tudnánk két percben elmondani valakinek, aki nem ismeri még Istent, hogy mi az
evangélium lényege. Hat pontban vizsgáltuk ennek
folyamatát. Ezekből a gondolatokból kiemelnék néhányat, ami engem nagyon megfogott.
Megváltottak vagyunk, ezért örömöt, derűt sugározzunk a világba! Mi az egyház arca vagyunk. Aki nem
megy be az irgalom ajtaján, annak az igazságosság
ajtaján kell majd bemenni. Az üdvösség kulcsszava:
MOST, MA. Az irgalom út a mennyország felé. Vágyakozzam arra, hogy betöltsön Isten irgalma! Meg
kellene, hogy látsszon rajtunk, hogy az irgalom fiai
vagyunk!
Szombat délután kellemes sétát tettünk a Dunaparton. Nagyon örültünk, hogy Janó atya is csatlakozott hozzánk. Visszafelé betértünk az út mentén levő
cukrászdába, ahol egy sütemény és kávé mellett folytathattuk a kötetlen társalgást.
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A lelkigyakorlatos házba
visszatérve szentségimádáson
vettünk
részt,
amelyben új imádkozási
formát tanultunk, a rózsafüzért imádkoztuk belső
szabadulásért és gyógyulásért, amire mindannyian rászorulunk. Szombat
este Ferenc pápáról vetítettünk egy filmet, mely
átfogó képet tárt elénk az
ő áldozatos szolgálatáról a
világ különböző tájain.
Megdöbbenve szemlélhettük, hogy korunkra menynyire igaz az eldobás kultúrája, és milyen mértékben halmozzuk fel a szemetet magunk körül. Többen egyetértettünk azzal,
hogy magunkkal visszük a
Szentatya tiszta, őszinte és
irgalmas tekintetét.
Az előző évekkel ellentétben Janó atya most még
vasárnap is velünk tudott
maradni, ezért a szentmisét is vele együtt ünnepelhettük. Mielőtt hazaindultunk volna, megosztottuk
egymással, mit viszünk
haza magunkkal. Nagyon
színes mozaik állt össze a
válaszokból, amiről mindig az jut eszembe, menynyire sokszínűek vagyunk
és milyen személyre szabott az Isten kegyelme.
Dicsőség Istennek és hálás
köszönet Janó atyának az
áldozatos munkájáért!
S.Erika
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Kandalló családműhely 2019. március 9.
A családműhely harmadik, és egyben
erre a szezonra befejező összejövetelének témája az
anyóskérdés
volt. Az
előadást
Zoli atya
nyitotta
meg, és utalt az Ószövetségből Rut
könyvére. Rutra, aki a szolgáló szeretet
példaképe. Vagyis úgy kellene szeretnünk nekünk is az anyósunkat, mint
ahogy arra ő példát mutat. Szintén az
Ószövetségben olvassuk, hogy a férj
elhagyja anyját, apját, és feleségével
egy test lesznek. Igen ám, de a házassággal nyakunkba veszünk egy csomó
„járulékos” embert is, anyóst, apóst és
még jó néhány rokont. Ha ezekben a
kapcsolatokban az érzelmeink dominálnak, és nem tudunk helyesen szeretni,
ha nem tudunk egészségesen elszakadni
a szüleinktől, ez gyengítheti és megmérgezheti a házasságunkat, és a család
egysége is megbomlik.
Ez alkalommal a szervezők és előadók
rendhagyó módon hétköznapi szituációkon keresztül érzékeltették, milyen érzések, fájdalmak lehetnek a felekben,
anyós és menye, illetve veje részéről.
Ezekben a szituációkban szemtanúi lehettünk annak, hogy az egyes szereplők,
legyen az anya-lánya, anya-fia, férjfeleség, meny-anyós, hogyan élik meg

ezeket. Példát kaptunk arra, hogyan és
hogyan ne kommunikáljunk. Fontos,
hogy legyünk tisztában a szükségleteinkkel, tudjuk, miről szól a konfliktus.
Igyekezzünk megismerni a másikat,
hogy őt hogyan kell szeretni. Elég csak
jó, és nem kell tökéletes anyósnak lenni.
Mindkét fél részéről megfogalmazhatjuk azt a közös vágyat, hogy elfogadva
és szeretve érezze magát, hogy értelmes
tevékenységet végezzen, lehessen kreatív és szabad. Az előadó Süttő Márta, a
téma szakértője volt, közreműködött:
Süttő Gábor, Balányi Klára és NagyVargha Zsófia.
Az előadás után ismét finom édes és sós
süteményekkel és illatos teával vendégeltek meg minket, majd az egyik csoport művészi oldalról próbálta megközelíteni a témát, a másik csoport pedig
egy konfliktushelyzetet próbált megoldani oly módon, hogy próbált belehelyezkedni mindkét fél, az anyós és a
meny helyzetébe.
Világosan éreztük, milyen nehéz feladat
ez, belehelyezkedni és megpróbálni
megérteni és elfogadni a másikat úgy,
ahogy van. Az együttlétet közös imádság zárta. Reméljük, ezzel nem értek
véget a Kandalló délutánjai és hamarosan újra találkozunk. Hálásan köszönjük
a szervezőknek és a meghívott vendégeknek, valamint Janó atyának, hogy
helyt ad ezeknek az igen hasznos alkalmaknak.
S. Erika

A sebzett gyógyító – pedagógusok lelkigyakorlata Egerben
2019. március 7-9.
A lelkigyakorlatot, amely igazi Janó atya vezette.
Assisi Szent Ferenc imájában feltett kérdésből indultunk: Ki vagy Te Uram, és ki
vagyok én? Énünket –fogantatásunk pillanatától Istentől kapjuk. Istentől, aki személyesen, feltétel nélkül, ingyenesen, öröktől fogva szeret. Mire hív Isten szeretete?
4
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Arra, hogy jobb legyek. Az én szeretetem az isteni szeretettel ellentétben véges. Ebben a kapcsolatban Isten szeretete a meghatározó, nem az enyém. Ha engedem,
hogy szeressen, akkor belső igényemmé fog válni parancsainak megtartása.
A Szentháromságban a szeretet tökéletes, ezért Őt nem lehet megbántani. Irgalomra
ott van szükség, ahol megsebződött a szeretet. A bűnnel önmagamban, embertársamban okozok sérülést. A bűn következménye generációkon keresztül hat. Felelősek vagyunk az utánunk születettekért. A fel nem
dolgozott sebek robbanhatnak. Saját erőből nem
tudom megváltani magamat. Ha tudatosítom, mik
az alapvető bűn /érték vonalak az életemben, elismerem bűneimet, akkor gyónásban, életgyónásban le tudom tenni Jézus elé, és gyógyulni tudok.
Hiszen Jézus legyőzte az ellenséget, keresztre vitte bűneinket és következményét, az elszakítottságot az Atyától. Jézus értem, helyettem, miattam szenvedte el a kereszthalált.
Helyes bánattal cselekedeteink meg fognak változni. Megszabadulunk irracionális
félelmeinktől (megvetettség, megbocsátásra való képtelenség, kisebbrendűség,...).
Torz istenképeink (a mintát a családból vesszük):
 könyvelő Isten – mérlegre teszi jó és rossz cselekedeteinket
 talicska Isten – követlek Uram, de én határozom meg az irányt
 tűzoltó Isten – csak akkor légy jelen az életemben, ha baj van
 világrendőr
 nyugati dollárpapa,...
Emberkép:
 teremtett –ingyenesen, szeretetből
 bűnbeesett
 megváltott.
Sebeinket Isten tudja meggyógyítani.
Mit kell tennünk a folyamatos gyógyulásért?
 dönteni Jézus mellett
 az evangélium szerint kell alakítanunk az életünket.
Húsvét gyümölcse: a hit, a megtérés. Meg kell hoznunk saját, személyes döntésünket: tanítvánnyá válva minden nap Jézussal, a tanítóval az evangélium szerint élem
az életem.
A lelkigyakorlat igazi, mély felkészülést jelentett számunkra húsvét ünnepére. Köszönjük!
H.Gy.V.

Katekumen testvéreink befogadása március 10.
Március 10-én a 9 órai szentmisén ünnepeltük a beavató szentségek vételére
készülő öt felnőtt katekumen befogadását. Mint minden évben, most is mély
lelki élmény volt ez egyaránt a katekumenek, kezesek és minden szentmisén
résztvevő számára. A választott és a szentmisén felolvasott igéket és igemagyarázatokat itt olvashatják:
5
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Kívülről semmi sem
kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi
az embert tisztátalanná. Ha valakinek van
füle a hallásra, hallja
meg! (Mk 7,15-16)
Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt.
(Jn 15,16)
Számomra ez az ige azt jelenti, hogy
Isten szeretetében új életet kezdhettem.
Az új kapcsolat azonban felelősséggel
jár, melynek lényege, hogy azt tegyem
és folytassam, amit Ő tett: hirdessem az
örömhírt és szívvel cselekedjem. Imáimban azt kérem, hogy gyümölcsöt
hozhassak a mindennapokban az egyházért és a világért.
Zorkóczyné Kárpáti Zsófia
A szentírásból a kedvenc igém akkor
hangzott el, amikor Péter elindult Jézus
felé a vízen, de az erős széltől megijedt
és merülni kezdett. Ekkor Jézus megfogta a kezét és kérdőre vonta: „Te kishitű, miért kételkedtél?” (Mt 14,31)
Az egyházban a testvéreim tanítanak
vízen járni, az ő tekintetük tart a víz felett, nem hagynak elsüllyedni. Jézus
általatok kopogtat a szívemen, tetteitekkel, példamutatásotokkal, felém irányuló szeretettel. Az egyház nélkül elsülylyednék, megfulladnék. Hálát adok érte,
hogy itt lehetek!
Dr. Turzáné Tímea

6

Az ember belülről ösztönzött cselekedetei mutatják meg, mikor él valaki Isten parancsai szerint. A
jövőben törekszem arra, hogy e szerint
éljek.
Dr.Turza Csaba
„Teljes szívvel bízzál az Úrban és ne
támaszkodj a saját belátásodra! Minden
utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja a
lépeseidet.”
(Péld 3,5-6
Azt akarom,hogy a szívem teljesen Istené legyen, és akkor minden élethelyzetben őt fogom felismerni. Köszönöm,
hogy a közösség tagja lehetek! Áldjon
meg titeket az Úr!
Hajdu Zsófi
„Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.
Viseljétek el egymást szeretettel! Egy a
Test és egy a Lélek, mint ahogy elhívásotok is egy reményre szól.
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Egy az Isten mindnnyájunk Atyja, aki
mindenek fölötte áll, mindent áthat,
mindenben benne van.”(Ef 4,1-6)
Ezt az igeszakaszt azért választottam,
mert számomra a keresztény hit alapja a
szeretet és az egység. Nagyon hálás vagyok, hogy ehhez a közösséghez tartozhatom, mert kezdetektől fogva megta-
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pasztalhattam itt mindkettőt. Amikor
belépek a templomba, mintha hazaérkeznék. Nemsokára elvégezhetem az.
életgyónásomat és elsőáldozhatok. Ak-

kor lesz teljes számomra ez az egység
Istennel és a közösséggel.
Köszönöm a befogadást! Isten áldjon
benneteket!
Fercsik Gábor

Máriapoli 2019. 03. 15-17.
A
fokoláre
lelkiség éves
lelkigyakorlata egyszerre
három helyszínen zajlott,
Győrben,
Kecskeméten
és Egerben.
Egyházközségünkből nyolcan a győri rendezvényen vettünk részt. Az előadások,
tapasztalat-megosztások, fórumok az
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban kaptak helyet, amely egyben
kollégium is, és a több mint háromszáz résztvevő zömének szálláshelyéül is szolgált. Volt itt egy hatalmas tormacsarnok is, ahol a gyerekek
kedvükre szaladgálhattak, illetve izgalmas focimeccsek is zajlottak. A
legkisebbek számára tágas termek
álltak rendelkezésre, ahol az ezzel a
feladattal
megbízott
testvéreink
játszhattak, foglalkozhattak a kicsikkel, és lehetőségük volt a gyerekekkel a szombat esti színes estre is
színvonalasan felkészülni..
A Máriapolin három témát közelítettünk meg: Az Egyház – a közösség
otthona és iskolája; „Jöjj Szentlélek!”
– hallgatni arra a hangra; „Aranyvárosról álmodom” – a Szentlélek kiáradása A tanítások és tapasztalat
megosztások nagyon szép példákat
7

állítottak elénk arról, mennyire fontos, hogy bízzunk abban a Szentlélekben, aki bennünk, és másokban is
megszólal, és hogy ajándékként tudjuk befogadni mindazt, ami körülvesz bennünket. A tapasztalatok
megerősítettek abban, milyen fontos,
hogy a Szentlélekre nem, mint egy
számon kérőre, hanem mint társra
tekintsünk, akitől tanácsot kérhetünk,
aki velünk együtt cselekszik és mindig mellettünk van. A Szentlélek az,
aki beszédre késztet, aki válaszol, aki
új törvényt szab, aki bevezet az igazság mélyére, aki begyógyítja a sebeket. Tőlünk egyetlen dolgot kér, hogy
hallgassunk a belső hangra és működjünk együtt vele. Gödöllői testvéreink is megosztották az egyházzal
kapcsolatos tapasztalatukat.
Minden nap szentmisén vettünk
részt. Március 15-én a szentmisét a
hozzánk látogató győri püspök, Veres András celebrálta, és volt alkalom
arra is, hogy beszélgessünk vele. A
március 16-i misét a Mária Rádió is
közvetítette.
Március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából egy rendhagyó megemlékezést hallhattunk az iskola tanítványainak előadásában. Előadásuk különlegessége az volt, hogy a forradalmat nem a harcok és események,
hanem teljesen emberi, személyes
oldaláról közelítették meg az egyik
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aradi vértanú leveleinek felhasználásával. Pénteken pedig gitáros imaesttel leptek meg minket, ahol szimbolikus módon egy-egy kavics alakjában
letehettük Jézus lába elé a bűneinket,
és egy hajtogatott papír galamb formájában fogadhattuk a Szentlélek
ajándékát.
Szombat délután a fórumok mellett
győri városnézésen vettünk részt,

ahol egy helyi idegenvezető vezetett
végig bennünket a város legfőbb
szakrális emlékein, megtekinthettük
Szent László király hermáját és egy
különleges keresztút kiállítást is.
Sok-sok lelki kinccsel, Jézus fényével a szívünkben indultunk haza vasárnap ebéd után.
S.Erika

Épülő templom és közösségi kapcsolatok Kiskászonban

Idén év elején egyházközségünk ismét gyűjtést szervezett a Székelyföldön lévő kiskászoni templom és közösségi ház építése javára. A hívek
nagylelkű adományainak köszönhetően egymillió forint gyűlt össze.
Egyházközségünk adományát a házas
közösség hat családja vitte ki a
kiskászoni plébánosnak és híveinek.
A találkozásra a 48/49-es forradalom
és szabadságharc kezdetének nemzeti
ünnepén, március 15-én került sor
Kézdivásárhelyen a Vásártéren, ahol
az ünneplő magyarság hagyományőrző felvonulása nyitotta meg a városi ünnepséget. A település több emlékhelyén tartottak aznap és az egész
hét folyamán megemlékezéseket az
ottani magyar iskolák tanárai és diák8

jai
részvételével.
Szóltak a versek,
lobogtak a zászlók,
zengtek a dalok és
könny szökött az
ünneplők szemébe a
meghitt, ünnepi pillanatokban és a
himnuszok éneklése
során. A város ünnepi díszbe öltözött
és idén először a
villanyoszlopokra felkerültek a hatalmas nemzeti színű kokárdák is. Az
ünneplő sokaság a nemzeti indulók
és katonadalok éneklése közepette a
főtéren körbe vonulva várta a hivatalos városi ünnepséget. A székelyek
hatalmas büszkeséggel élik meg magyarságukat ezen a napon, sőt egész
héten, még úgy is, hogy ez a nap Erdélyben hivatalosan munkanap. Mégis egész nap székely és magyar lobogókkal járnak-kelnek az itt élők,
megemlékezésről megemlékezésre.
Jó volt ott magyarnak lenni. Kis csapatunk nagyon élvezte a hagyományőrző egyesület kapitányával és csapatával való ismerkedést, majd az ünnepi felvonuláson már jó barátként
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üdvözöltük egymást. Ezt követően
villámlátogatást tettünk Csíksomlyón
a kegytemplomban, hogy Szűz Mária
szobrát megcsodálva hálát adhassunk
Isten végtelen kegyelméért, továbbá
egy kis imádságban együtt legyünk
Vele. A szállásra visszafelé menet a
nyergestetői csata emlékhelyét látogattuk meg, ahol a lelkes helyi idegenvezető varázsolt el minket, felidézve nehéz múltunk történelmét.
Felhívta figyelmünket annak mai napig tartó kegyelmeire, valamint arra a
kétszáz székelyre, aki önként adta
életét a hazáért és családjáért úgy,
hogy azóta a helyi székelység és
nemzetünk összetartozásának és kitartásának szimbólumai lettek. Itt közösségünk nevében megkoszorúztuk
az emlékhelyet, tisztelettel adózva
nemzeti hőseink emlékének, és a
hegytetőn lévő kopjafás síroknál felkötöttük nemzeti szalagunkat a gödöllői kopjafára.
Másnap a közösségépítés is kezdetét
vette egy ünnepi ebéddel a
kézdiszentléleki plébánián, mellyel a
helyiek fogadták kis csapatunkat. Itt
átadtuk Janó atya szívélyes üdvözlő
levelét a plébános atyának, aki boldogan olvasta fel az összegyűlteknek.
Ekkor került átadásra az adomány is.
Ezt követően hosszas, örömteli bemutatkozások kezdődtek, ahol a helyi
közösség korunkbeli házaspárjaival
ismerkedhettünk meg, majd felszolgálták a bográcsban készült pörköltet

az ebédhez. A közös étkezést követően kötetlen beszélgetésbe kezdtek a
férfiak és az asszonyok, így megkezdődött a szeretetközösség építése, így
élő kövekként építettük Krisztus
egyházát. A lelkes csapat a
Kézdiszentléleken lévő helyi katolikus erődtemplom meglátogatásával
zárta aznapi közös programját. Estére
szálláshelyünkre még meghívtuk egy
kötetlen beszélgetésre Feri papot és
Kiskászon egyháztanácsának két tagját valamint a kántor urat. Ekkor Feri
pap beszámolt a templomépítés örömeiről és nehézségeiről.
Vasárnap délelőtt a kiskászoni templomban vettünk részt közös szentmisén, majd Feri pap örömmel mutatta
meg az új templom immáron tetővel
fedett épületét. ahol egy rövid bejáráson vettünk részt. A búcsúzás örömteli és nehéz pillanatait követően
mindenki hálás szívvel mondott köszönetet az Úrnak, hogy ismét megmutatta végtelen gazdagságát, és
boldogan, új szellemi és lelki élményekkel gazdagodva térhettünk viszsza otthonunkba.
Az útról mindenki épségben, Istennel
eltelve tért haza. A hazafelé vezető
úton már azt terveztük, hogy tudjuk
tovább mélyíteni a közösségeink közötti kapcsolatot, és segíteni a templom és közösségi ház építésének mihamarabbi befejezését.
-nn-

Betegek szentségére készülés 2019. 03. 23.
A betegek szentségét Janó atya a vasárnapi 11 órai szentmisében szolgáltatta ki, ezért a szentséghez járuló
9

testvéreink előtte, szombaton délelőtt
szentgyónással és imádsággal készültek a szentség felvételére. Janó
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atya hangsúlyozta, milyen fontos,
hogy tisztában legyünk vele, hogy
Isten nem büntet, nem Ő küldi ránk a
betegséget, hiszen Ő az irgalmas szeretet. A betegség az ember bűneinek
következménye, legyen az a minket
körülvevő világ, társadalom közös
bűne, pl. a levegő és a vizek szenynyezése, vagy egyéni vétek, mulasztás. Janó atya nem ígérte, hogy ennek
a szentségnek a felvételével idős
testvéreink azonnal 18 évesnek fogják magukat érezni. De arra mindenképpen esélyt kapnak, hogy a szentséget hittel befogadva, a szívüket Istennek meg nyitva lelküket Hozzá
emelhessék, és a lelkük gyógyulásával még akár testi szenvedéseik is
enyhülhetnek vagy idővel meg is
gyógyulhatnak, ha azok az üdvösségüket szolgálják. Álljon életünk központjában a derű és az öröm, örüljünk annak, ami van, és ne azon keseregjünk vagy panaszkodjunk, ami

nincs! Ha ilyen lelkülettel fogadjuk
be ezt a szentséget, akkor nem marad
majd el a hatása.
Hálásan köszönjük a zene- és énekkarnak a szolgálatot, és az imacsoportnak a Szentlélek által vezetett
imádságokat és verseket. Adja Isten,
hogy
a
szentség
valóban
hozzájáruljon testvéreink testilelki gyógyulásához, megújulásához!
A vasárnapi szentmisén több mint
ötven testvérünk részesült a betegek
szentségében, és kapta meg az emléklapot. Igazi ünnep volt, amelyen
külön ajándékul két vers is elhangzott: Óbecsey István: Szeressétek az
öregeket és Garai Gábor: Jókedvet
adj.
.
S.Erika

GARAI GÁBOR:
Jókedvet adj

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram!
10
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Templomtakarítás 2019. 03. 30.

Március 30-án ismét nagy munkába fogtunk: elvégeztük a templom és a közösségi ház tavaszi nagytakarítását. Úgy ötvenen lehettünk, sok fiatal és cserkész segített.
Kilenc órakor kezdtünk dolgozni és mire delet harangoztak, eltűntek a pókhálók pókostul, csillogtak az üvegfelületek, visszakerültek a frissen mosott függönyök. A templom padjait és a szentélyt szorgalmas cserkészlányok tették
rendbe, a közösségi ház termeiben a fiatalok dolgoztak, a többi helyiségben és
folyosókon „érkezési sorrendben” lehetett feladathoz jutni. Tiszta lett templom, a kápolna és az egész közösségi ház. Amíg bent zajlottak a munkálatok, a
kert is teljesen megújult: gondos munkával előkészítették a talajt, majd megfelelő terv alapján elültették az előre megvásárolt növényeket.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy a gyönyörű tavaszi idő ellenére velünk
tartott és együtt dolgozott velünk ezen a napon.
Cz.Zs.

A Galgamenti Nagyboldogasszony Közösség találkozója
Három hónapos „régióstalihiány” után március 9-én
ismét összegyűlt a Galgamenti Nagyboldogasszony
Közösség, hogy közösen töltsön el egy napot, ezúttal
Pécelen. Volt izgalmas előadás, kiscsoportos beszélgetés, játék és szentségimádás. Sok ismerőssel találkozhattak, és új barátokra tehettek szert.
A délelőtt szentség-imádással kezdődött.
Ezt követte az előadás, amelyben egy eredeti, szellemes youtube-videós keretben jelenítették meg az iskolai
kötelességekkel és a közösségi média jelentette
csábítással
birkózó
kamasz
egy átlagos napját
suli után. A videóban
szereplő
„influencerek”(véleményvezér szerk.) egy rögtönzött
11

telefonos segítséggel egybekötött útmutatót készítettek ennek a suliból hazaérkezőnek és persze
minden
résztvevőnek,
amiben a lelkivezetésről
volt szó.
A témát kiscsoportokban
dolgozták fel,
A kiscsoportos beszélgetést követő hidegtálas
ebéd és a közös játék után
a Ács Dávid (kántorunk,
akinek beszámolóját előző
számunkban olvashatják)
tartott egy kis vetítéssel és
tombolával egybekötött
élménybeszámolót a panamai Ifjúsági Világtalál-
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kozóról. A beszámolóban szerepet kapott egy rejtélyes Szűzanya-szobor, amit hiába vittek folyton haza,
végül mégis mindig visszakerült a megtalálási helyére, és a különös esemény aztán egy hatalmas és gyönyörű bazilika felépítéséhez vezetett. Ezt mesélte el
Dávid sok más egyéb mellett „panamás” úti beszámolójában.

A találkozót szentmise
zárta. Mindenki számára
emlékezetes volt a péceli
találkozó.
mente.hu alapján

Cserkészek
Ahogy minden évben, a 802.sz Szent
Korona Cserkészcsapat vezetősége
közösen töltötte a hosszúhétvégét,
március 14-től 17-ig, idén Dányban.
Megbeszéltük az éves terveket, teendőket, valamint a nyári csapattábor
részleteit. De nem csupán ennyiből állt
a négy nap. A vezetői közösség építésére is nagy figyelmet fordítottunk,
mint az elmúlt években, hogy az újonnan végzett őrsvezetők még jobban a
közösség részévé váljanak.
Lelkigyakorlaton is részt vettünk, melyet két idősebb vezető tartott kicsit
szokatlan módon, egy irodalmi mű
kiscsoportos feldolgozásával, egyfajta
elemzésével. A lelki nap második része a Biblia fontosságára és annak ol-

vasására fektetett hangsúlyt. A pihenés
sem maradhatott el, meglátogattuk a
nagykátai fürdőt, ahol éjszakába nyúlóan beszélgettünk és fürdőztünk. A
harmadik napon egy kis kiránduláson
vettünk részt, valamint különböző
cserkészjátékokat játszottunk a szabadban.
Vasárnap reggel az isaszegi misén teljesítettünk énekes, gitáros szolgálatot.
Személy szerint nagyon élveztem, egy
tartalmas hétvégén vagyunk túl mind
csapat, mind vezetőségi szinten. Testileg és lelkileg is gyarapodtunk mindannyian
Boldizsár Botond
őrsvezető

Műemlék épület átadása
a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

Március 29-én, péntek délelőtt került sor a megújult műemléképület ünnepélyes átadására a város vezetői és az iskola képviselői, valamint a diákok jelenlétében. Az épület felújítá12
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sát hosszú folyamat előzte meg, tekintettel a tervezés és a kivitelezés nehézségeire, nem is beszélve az anyagi forrásokról. Mégis, közös összefogással elérkezett az a nap, amikor hálát adhattunk Istennek, hogy ismét birtokba vehetjük
a házat. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével a fenntartó részéről Dr. Csáki
Tibor egyházmegyei főigazgató és Dr.
Gémesi György
polgármester úr
is. Vendégeink
között köszönthettük továbbá
mindazokat,
akik a tervezés
és
kivitelezés
vezetésében
részt vettek, illetve iskolánk nyugdíjas dolgozóit. Rövid műsorunk elején Sepsi Réka 8. a
osztályos tanuló szavalta el Reményik Sándor: Templom és iskola című versét, majd az iskola énekkara adott rövid műsort. Varga András igazgató úr köszöntője után Dr. Csáki Tibor atya és Dr. Gémesi György osztották meg velünk gondolataikat az esemény alkalmából. Ezek után Hugyecz János atya
megáldotta az épületet.
A Miatyánk közös elimádkozása után az énekkarral közösen, énekkel kértük
Isten áldását további munkánkra.
DZs

Okos eszköz: fejleszt vagy butít?

Uzsalyné Dr..Pécsi Rita neveléskutató a Szent
Imre Iskola meghívására előadást tartott plébániánkon. „Okos eszköz: fejleszt vagy butít?” címmel, március 26-án.

13
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A nagy érdeklődés miatt a helyszín a
közösségi ház helyett a templom lett.
Az előadás hangsúlyos eleme volt,
hogy tudományosan is megértesse
velünk a „kütyük” függőséget okozó
hatását, mely vetekszik a kábítószerekével. Ez felnőttekre is veszélyes,
de mennyivel inkább ki vannak szolgáltatva a még kialakulatlan agyi hálózattal rendelkező, fejlődésben lévő
gyermekeink. Ha valós megtapasztalások helyett virtuális élményekhez
jut a gyermek, visszafordíthatatlan
károkat okozhatunk. Szívszorító videókkal illusztrálta az előadó, hogy
már a csecsemő is milyen hatás alá
kerül egy okos telefontól, és anyák
mennyire „kiesnek” a realitásból a
képernyőre meredve, miközben
gyermekük náluk keresne vigasztalást. A helyzet valóban félelmetes,
mikor serdülőkhöz elvonási tünetek
miatt mentőt kell hívni, mert órán
nem mobilozhattak – említi meg példaként az esetet Pécsi Rita.

De hát akkor mi legyen a megoldás?
Az előadó nem hagy magunkra a lesújtó helyzettel kapcsolatban. Tudományos vizsgálatok alapján: a közösségi élet, a valós élmények, tapasztalatok, a művészet, a zene, a sport, az
agy fejlesztését szolgálja egészséges
módon. Annak ellenére, hogy az
okos eszközök haszonnal is járnak,
ez kétségtelen (pl. adattárolás, információ gyűjtés, e cikk megírása…),
nem pótolhatják az élethez szükséges
valódi tapasztalatokat. E helyett súlyos károkat okoznak.
Pécsi Rita, a tőle már megszokott,
humoros, pörgős ritmusban tartott,
színvonalas előadása sokakat elgondolkodtatott, elszánt lépésekre sarkallt. Köszönjük!
Bischof Vera
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=
OeWZVY7OceI

Ugye mindenki emlékszik a shoeshine csapat eddigi filmjeire? A legújabbra
Bazsik Ádám hívta fel a figyelmemet. A címe: Szerzetesnek álltam
Alkotói közösségünk szituatív dokumentumfilmet forgatott arról a korántsem
hétköznapi helyzetről, melyben két véletlenszerűen kiválasztott budapesti fiatal beköltözik egy vidéki szerzetesi kolostorba, és ott együtt él és tevékenykedik a szerzetesi közösség tagjaival. Főhőseink nem vallásos, teljesen hétköznapi, kortárs ifjak. Zsolti Újpestdrukker, ami a szívén, az a száján, és retteg a zárt helyiségektől. Tamara egy
csendes és kedves lány, aki egy hajón él és a mindennapokban futárként dolgozik, mellette persze tanul. Beültettük őket egy autóba, utaztunk néhány száz
kilométert, majd kitettük őket Csorna határában, ahol a Premontrei rend egy
igazi kolostora áll. Az irány megmutatása után a kamerákon megnyomtuk a
14
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felvétel gombot, majd 5 nap múlva megállítottuk azokat. A többit a fantáziátokra bízom, bár az előzetes sokat fog segíteni!
Szeretettel várunk mindenkit a Szerzetesnek álltam című dokumentumfilm bemutatójára 2019. április 13-án 18 órától a Premier KultCaféban!
Időpont: 2019.04.13., 18.00
Helyszín: PREMIER Kultcafé
Jegyek a helyszínen vásárolhatók 1000 HUF áron.
Részvételi szándékodat kérjük a facebook eseményben jelezd!
A filmvetítés után pódiumbeszélgetésre kerül sor. Vendégeink lesznek a film
szereplői és alkotói. Az est házigazdája Stumpf Kata.
Részletek: shoeshine.hu
shoeshine.hu alapján

OLVASÓLÁMPA
Mert Krisztus harcol mellettünk!
„Isten végtelen szeretetére mi nem csak szilárd hittel és
biztos reménnyel, hanem boldog örömmel is válaszolunk. Igen, a keresztény élet az állandó boldogság forrása. Boldoggá tesz a tudat, hogy Isten végtelenül szeret
minket. Jézus kereszthalála új értelmet adott az életnek.
Szenvedésünk most már nem elkeseredett kínlódás,
nem roskadozás a kereszt súlya alatt, hanem az Úr Jézus követése az üdvösség útján.
Küzdelmeinkben nem vagyunk egyedül. Jézus
velünk van valóságosan az Oltáriszentségben. Bármikor
magunkhoz vehetjük, bármikor felkereshetjük. Nála mindig megnyugvást, vigaszt találhatunk. Tőle kapunk erőt mindahhoz a küzdelemhez, amelyet meg
kell vívnunk az életben. Küzdenünk kell saját rosszra hajló természetünk ellen, küzdenünk kell a világ ezerféle kísértése ellen. Ám ez a harc sem lehet
soha elkeserítő. Igaz, mi gyengék vagyunk. Ha egyedül kellene megvívnunk,
nagyon sokszor elbuknánk. Így azonban velünk van Krisztus és az Ő szeretete.
Az Ő ereje a biztosíték, hogy a küzdelemben kaphatunk sebeket, közben el is
eshetünk, de végül miénk lesz a diadal. Miénk lesz, mert Krisztus harcol velünk és mellettünk!
Ám nemcsak Krisztusban bízhatunk, hanem az általa alapított Anyaszentegyház kegyelmi kincseiben is. Az egyházat Szent Pál Krisztus titokzatos
testének nevezte. Milyen fönséges gondolat tudni, hogy mi is ennek a testnek
tagjai vagyunk. Tőlünk függ, hogy eleven tagok maradunk-e, beletartozunk-e
a kegyelmi élet vérkeringésébe. Amíg beletartozunk és szándékosan el nem
szakadunk Krisztustól, addig gazdagabbak vagyunk a föld gazdagjainál.”
(Részlet Péteri Pál: Emberek a kereszt körül. A lélek gyakorlatai I. című kötetéből.)
15
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A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
április 13. szombat
9.30
9.45
11.00
12.00
13.00

egyházközségi lelkinap:
Imaóra
Elmélkedés
Elmélkedés
Egyházzenei áhítat, alatta gyóntatás
Ács Dávid beszámolója Panamáról

április 14. Virágvasárnap
Hozsanna! Áldott ki az Úr nevében jön!
Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a katolikus egyház.
A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik a 9 órai szentmise
kezdetén, majd körmenettel folytatódik. A szentmisén énekli énekkarunk Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.
A Besnyői Passiót virágvasárnap, április 14-én, 16 órakor mutatják be
Máriabesnyőn. A főpróbára 13-án, 16 órakor kezdődik. Mindkettő ingyenesen
megtekinthető! Rossz időjárás esetén az előadást a templomban tartják meg.
Gyónási lehetőségek a nagyhéten: nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán
17 és 19 óra között. Éljünk a lehetőséggel, mert a szent három napban nem
lesz gyóntatás.
április 18. nagycsütörtök, az Oltáriszentség alapítása
Ha meg nem moslak, nem vagy közösségben velem
Az a húsvéti lakoma, a Pászka, melyet Jézus is megünnepelt tanítványaival, a
szabadulás feletti örömben telt. A szentmisén ezt az örömöt idézi fel a liturgia
fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csengők
hangja kísér.
Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Jézust azon az éjjelen fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a harangok, a csengők,
nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt bárány így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés
és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki
Egyházzá alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre.
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Nagycsütörtökön a szertartás végétől éjfélig csendes
virrasztást, szentségimádást tartunk, amelyre a sekrestyében lehet feliratkozni, hogy mindig többen virrasszunk,
imádkozzunk az Eukarisztia előtt.
április 19. nagypéntek
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az
örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán.
A szent húsvéti eseményben az Úr Krisztus megváltotta az embert, és tökéletes módon tisztelte Istent. Halálával legyőzte halálunkat, föltámadásával újjáteremtette az életet. Az Úr szenvedésének, halottaiból föltámadásának három
napja ezért az egész egyházi év csúcspontja.
Nagypéntek szigorú böjti nap. A hústilalom mellett háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő
számára, aki a 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg.
április 20. nagyszombat
Liturgia nélküli idő. Jézus valóban meghalt. Leszállott a legmélyebb emberi
nyomorúságba, „a holtak birodalmába”. Kivette a mi halálunkból a keserűséget.
Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. Szentmise ezen a napon nincs,
szentségeket nem szolgáltatnak ki, kivétel a bűnbocsánat szentsége, a haldoklók ellátása. A templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az Úr a sírjában nyugszik, hívei őrzik azt.
9-től 17 óráig a cserkészek őrzik a szent sírt a templomban.
április 21. húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása
Az Úr valóban föltámadt!
Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra
int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így
remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök élet
ajándékát.
Húsvétvasárnap reggel ételszentelés lesz a blahai kápolnában a 7.45, illetve a
Szentháromság-templomban a 9 órai mise után.
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A NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK RENDJE
2019. április 14-22.
április 14.

VIRÁGVASÁRNAP
Szentháromság-templom: 9, 11 és 18 óra
A 9 órai szentmise elején barkaszentelés a templomkertben,
ezért ott gyülekezünk. A szentmisén passiót énekel énekkarunk.
A következő szentmise kivételesen 11 órakor kezdődik.
Blahai kápolna: 7. 45 óra

április 18.

NAGYCSÜTÖRTÖK
18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje
(áldozás két szín alatt)
elmélkedés és imádság az Eukarisztia előtt
éjfélig virrasztás, szentségimádás

április 19.

NAGYPÉNTEK
17.00 óra keresztút
18 órakor igeliturgia (passió), kereszthódolat,
szentáldozás, a szentsír megnyitása

április 20.

NAGYSZOMBAT
9.30 Lamentáció
10-17 óráig szentsír látogatás
20.30-kor feltámadási szertartás: tűzszentelés,
fényliturgia (gyertyát hozzunk), igeliturgia,
keresztség liturgiája, áldozati liturgia,
gyertyás körmenet

április 21.

HÚSVÉTVASÁRNAP
Szentháromság-templom: 9, 10.30 és 18 óra
a 9 órai szentmise után ételszentelés
Blahai kápolna: 7.45 óra
a szentmise után ételszentelés
április 22.
HÚSVÉTHÉTFŐ
Szentháromság-templom:
9 óra és 18 óra
Blahai kápolna: 7.45 óra

18

Fény és Forrás

2019. HÚSVÉT

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
felvételt hirdet
a 2019/2020. tanévre
a gimnáziumokba felvett tanulóinak helyére
Iskolánkban a kereszténység mindennapi megélésére, magas
színvonalú oktatásra törekszünk. Olyan családok jelentkezését
várjuk, akik gyermekük vallásos nevelését fontosnak tartják, elfogadják iskolánk nevelési, oktatási programját.
A felvételivel kapcsolatos tájékoztató ideje:
2019. április 29. (hétfő) 14 óra
A felvételi ideje:
2019. május 14. (kedd) 14 óra
A felvételi helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2100 Gödöllő, Szabadság tér 19.
A gyermekkel együtt mindkét szülőt szeretettel várjuk.
Kérjük a tisztelt szülőket, beiratkozási szándékukat előzetesen jelezzék 2019.
május 8-ig az iskola portáján személyesen, vagy a 28/514-975-ös telefonon!
Kérjük, hogy az alább felsoroltakat hozzák magukkal:
1. egyházi ajánlást
2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
3. a gyermek TAJ kártyáját
4. lakcímigazoló hatósági igazolványt
5. féléves bizonyítványt (ellenőrző)
6. oktatási azonosító számot
7. írószert
Iskolánk címe: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19.
Telefonszáma: 28/514-975, 514-976
www.szimre.hu
Gödöllő, 2019. április 2.
Tisztelettel:
Varga András igazgató
A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az
Ambrus Zoltán köz felől nyílik.
Hivatali órák:
hétfő
14-17.30
kedd
9-12
szerda
9-12
péntek
14-17.30
Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.
Telefon a hivatali órák alatt: 06 28 420 528
Hivatalvezető: Máthé László 06 30 423 3496
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Jézus él és hív!
2019. április 27-én, szombaton, 19:30-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a Szentháromság templomban.
Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket, hogy
dicsőítsük együtt a mi Urunkat, Aki él, és Aki
hív minket, hogy közösségben legyünk Vele!
Egy volt a szívük-lelkük. (ApCsel 4,32)
Öröm Olaja dicsőítő csoport

ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK
(Források: www.katolikus.hu/szentek, magyarkurir.hu/hirek, www.plebania.net,
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar)
április 28. Az isteni irgalmasság vasárnapja
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket
április 29. Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje (1380)
Az én igám édes, az én terhem könnyű

május 1. Szent József, a munkás
Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke
május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító (373)
Aki hisz a Fiúban, az örökké él
május 3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (1. sz.)
Én vagyok az út, az igazság és az élet
május 7. Boldog Gizella (1060 körül)
Atyám adja a mennyből az igazi kenyeret
Bajor hercegnő, az első magyar királyné. Regensburgban született a 980-as évek
elején. 996-ban a Géza fejedelem megkérte fia, István herceg számára Gizella kezét.
1000-ben, Géza halála után István megkapta a magyar koronát és Gizella is királynévá lett koronázva. Egész életét a királyi család szolgálatára szentelte. Veszprémet
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Fény és Forrás

2019. HÚSVÉT

királynéi várossá fejlesztette. Nem tudjuk, hogy hány gyermeket szült, de mindegyiket kiváló nevelésben részesítette. Erre Szent Imre példája is ékes bizonyíték.
Veszprémben női szerzetes kolostort alapított. István halála után az utódok Veszprémben tartották fogva, és csak III. Henrik seregei tudták 1045-ben az országból
kiszabadítani. Passauban élt ezután, és állítólag 1060-ban halt meg. Passaui sírja a
magyarok zarándokhelye.
május 11. Boldog Salkaházi Sára (1944)
Szavaim, amiket mondtam nektek, lélek és élet
1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben belépett a Szociális
Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte
életét. Örökfogadalmi mottója: Alleluja! Itt vagyok, engem küldj!
Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli
buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet
folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban
tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon
esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944.
december 27-én elhurcolták és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. 2006. április
28-án avatták boldoggá Budapesten.
május 16. Nepomuki Szent János (1393)
Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek
május 22. Szent Rita szerzetesnő (1447)
Én vagyok az igazi szőlőtő
május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú (1945)
Maradjatok meg szeretetemben
Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron székely
főnemesi családban. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán,
majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán.
Különösen foglalkoztatták a szociális problémák, fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket.
Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett
az üldözöttekért. Vértanú halálát is ez okozta, 1945. április 2-án, a város elfoglalása
után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védelmére kelt. Holtteste a győri székesegyház kápolnájában nyugszik. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1997.
november 9-én.
május 24. Szűz Mária, keresztények segítsége
Íme a szűz méhében fogan és fiút szül
június 2. Urunk mennybemenetele
Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát
június 3. Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk (1886)
A világban üldöztetést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot
Szent Bonifác püspök és vértanú (754)
A világ gyűlölte őket, mert nem evilágból valók
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FILM ─ TV ─ RÁDIÓ ─ INTERNET
 Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: http://bonumtv.hu;
 A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk,
egyházmegyénk, közösségeink életéről:
www.szimre.hu
www.ifigodollo.hu
http://www.mente.hu
http://uj.katolikus.hu
http://magyarkurir.hu
www.vaciegyhazmegye.hu
http://mkkm.hu
http://cursillo.hu
http://fokolare.hu
Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat:
http://szentharomsagtemplom.hu
plébániánk papjai és szolgálattevői,
a kapcsolatfelvétel lehetősége,
vasárnapi hirdetések,
az egyházközségi eseményeken készült fényképek,
a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje,
a szentségekhez járulás feltételei,
csoportjaink bemutatása.
Segítség pakisztáni gyermekeknek
A Fokoláre Mozgalom Nest szociális központja Pakisztánban működik, ahol kaszton kívüli, nyomorban élő mintegy
130 gyermek fejlődését, tanulását segítik, taníttatását finanszírozzák évente. Így iskolába járhatnak, mely számukra
egyébként elképzelhetetlen lenne.
Mi, a gödöllői fokoláre közösség tagjai – a tavalyi évhez hasonlóan – ebben az évben is vállaltuk egy kisfiú éves
taníttatási költségének fedezését, mely magában foglalja a
ruhát, cipőt, iskolatáskát, tankönyveket, füzeteket, az éves
tandíjat és a gyermek napközi étkeztetését.
Tavaly a 11 éves Yashwa Feniaz járt iskolába segítségünkkel.
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HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK
Örömmel tudatjuk kedves Olvasóinkkal, hogy a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés során a hívek jóvoltából ismét jelentős mennyiségű élelmiszeradomány gyűlt össze plébániánkon. A kb. 700 kg élelmiszert a zsámbéki premontrei nővérek rendelkezésére bocsátottuk. A nővérek Janó atyának levélben köszönték meg a nagylelkű adományt. Levelüket – részben átfogalmazva – az alábbiakban olvashatják.
„Kedves János atya!
Hálánkat és köszönetünket szeretném kifejezni Önnek és az Egyházközség
tagjainak a nagylelkű segítségért.
Húsvétkor (és karácsonykor) 500 élelmiszercsomagot készítünk, ez majd’
2000 ember segítését jelenti. Szombaton délutánonként is élelmiszercsomagot osztunk a környékbeli falvakból hozzánk érkező embereknek, családoknak, mintegy 500 főnek. Hálásak vagyunk az ehhez nyújtott segítségért.
A Jóisten áldását kérjük János atya és hívei részére, a húsvéti időre a Feltámadt Krisztus békéjét és örömét!
Hálás szeretettel a Premontrei Nővérek nevében: Ágnes nővér.”

Kedves kisgyermekes szülők!
Kéréssel fordulunk hozzátok! Sajnos továbbra is előfordult többször is,
hogy a miséket zavarta a kicsi gyermekek túl hangos sírása, szaladgálása.
Tudjuk és köszönjük, hogy mennyire igyekeztek ezt elkerülni. Köszönjük,
hogy sokan igénybe veszitek a babaszobát és a templomfolyosót, ahol a
kicsik szabadabban ellehetnek.
Előfordul azonban, hogy még itt sem maradnak a kicsik. Akkor figyelmetekbe ajánljuk a közösségi ház folyosóját vagy az udvart. A karzat egyáltalán nem jó megoldás, mert a speciális akusztika csak még jobban fölerősíti a zajt.
Minden misére be van osztva szolgálattevőnek plébániai csoportjaink
egyike. Kérünk benneteket, ne vegyétek zaklatásnak, ha a szolgálattevők
szükség esetén szólnak a kisgyermekek túlzott hangoskodása miatt.
Csak a munkájukat végzik. Higgyétek el, nekik is kellemetlen ez a feladat.
Janó atya
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Február 7. óta minden csütörtökön új résszel jelentkezik a misevlog!

Mit miért teszünk a szentmisén? Mi a szerepe az oltárcsóknak?
Miért térdelünk, máskor pedig állunk?
Egyáltalán, hogyan alakult ki a szentmise?
Új sorozatunkban választ kaphatsz többek
között ezekre a kérdésekre is.
A készítők bátorítanak mindenkit, hogy ha
az aktuális rész témájával kapcsolatban kérdése van, írja meg kommentben!
Azokra a szentmisével kapcsolatos kérdésekre, melyekre nem adnak választ a
videók, külön kérdezz-felelek részekben válaszolnak a sorozat után.
Iratkozzatok fel Fábry Kornél atya vlogjára! http://bit.ly/Misevlog
Máriabesnyő új plébánosa Dr.
Sztankó Attila atya. Kérjük Isten áldását életére, szolgálatára!
Ennek a számunknak az önköltségi
ára 85,- Ft. Ezért kérjük, aki teheti,
adománnyal segítse megjelentetését.
Kérjük testvéreinket, ha bármit szeretnének a templomi hirdetőtáblára kitűzni, forduljanak Janó atyához, mert csak az ő beleegyezésével
tehetik meg.
Felhívjuk lisztérzékeny testvéreink
figyelmét, lehetőség van arra, hogy
áldozásnál gluténmentes ostyát kapjanak. Érdeklődjenek az atyáknál!
Imádkozzunk hittel egyházközségünk betegeiért! „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy
hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20)
Figyeljünk idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkre!
Kérésükre elsőpéntekenként az
atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Jelezzük a
24

sekrestyében! Figyeljünk rájuk különösen is a nagyböjti időszakban,
hogy húsvéti készületük
teljes legyen.
A blahai kápolna a hét
minden napján reggel 7 órától este
7 óráig nyitva van, látogatható.
A
Szentháromság-templomban
csütörtökönként este 6-tól 7 óráig
csendes szentségimádást tartunk. Az
elsőcsütörtöki alkalmak szándéka:
papokért, papi hivatásokért.
Minden hónap első szombatján a reggel
7 órai mise után elsőszombati ájtatosságot tartanak testvéreink az Oltáriszentség előtt. A következő alkalom
május 4. a reggeli mise után.

Gitáros misék
A Filia gitáros énekkar minden hónap 2. és 4. vasárnap esti miséjén
szolgál. A kórus szeretettel várja jó
hangú fiúk és lányok jelentkezését.
Csatlakozni lehet a vasárnap esti mise előtt a 16.30-kor kezdődő próbákon.
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2019. április 6-án zajlott a Szent Imre
iskolában a 8. egészségnap. Közel
nyolcvanan vettek részt, huszonnégy fő
adott vért. Ismét az idősebb korosztály
képviseltette magát nagyobb létszámban. Az egyháztanácsi beszámolóban
elhangzott, hogy meg kellene találni a
módját a fiatalabb korosztályok megszólításának. Esetleg előzetes igényfelmérésre lenne szükség.

Mint testvéreink tapasztalták, az orgona
felkerült a karzatra. Így kántorunk és az
énekkar együttes szolgálata a továbbiakban zavartalanabb lehet.
Felszerelték a vetítőket, így két helyen
olvashatjuk már templomunkban a vetített ének- és imaszövegeket.
Megújul templomunk világítása és az
udvar világítása is.

Május a Szűzanya hónapja. Hétköznapokon az esti mise után,
csütörtökön a szentségimádás zárásaként együtt imádkozzuk,
énekeljük a loretói litániát.
Május 1-jén, szerdán a hagyományokhoz híven
a Blahai Napközis Táborban lesz egyházközségünk majálisa.
9.00 órától gyülekezünk, beszélgetéssel, focival,
bográcsozással folytatódik a program.
12.00 órától lesz a szentmise.
Kérjük, palacsintát, tányért és evőeszközt hozzatok.
Gyertek minél többen, a nagyközösség vidám együttlétei hitünk megtartó erői. Biztassátok a szentmisére, hittanra járó,
de a közösség életébe még be nem kapcsolódott testvéreinket
is!
Ismét lesz póni is!
Szeretettel várunk mindenkit!

A hagyományos Élő Rózsafüzér zarándoklat 2019.
május 11-én, szombaton lesz. Ismét Máriabesnyőn
találkozunk 8 órakor, a Premontrei templom és a
Szentháromság-templom érintésével 19.00 órakor
Kerepesen illetve Fóton szentmisével végződik a
zarándoklat. Részletek: http://elorozsafuzer.hu
Május 11-én, szombaton rendezzük hagyományos horgászversenyünket a
Dányi tónál. Ez egyben családi nap is, mindenkit szeretettel várunk.
Május 24-én, pénteken tartja iskolánk Nepomuki-napi ünnepségét.
2019. május 18-án, vasárnap újra Nagymaros! Részleteket
találtok a http://nagymaros.katolikus.hu/ linken és a később a
hirdetőtáblán.
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A Mladifest egy keresztény fesztivál, ahol egyszerre élheted át az összetartozás
erejét, a bulik pörgését és a hit mélységeit. Találkozhatsz hiteles keresztényekkel,
papokkal, tanúságtevőkkel és magával Jézus Krisztussal is.
Ha elmúltál 16 éves, de még nem töltötted be a 35-öt, akkor gyere el a II.
Máriabesnyői Mladifestre és hagyd, hogy Isten téged is megérintsen és megmutassa
a világ csodáit! Természetesen idősebbek is jöhetnek, akik szeretik a vidámságot és
hangos zenét. A regisztráció elkezdődött.
Honlap: https://mladifest.eu/
A Mladifest, a 2019.05.24. és 26. között zajló máriabesnyői ifjúsági találkozó vendégeinek elszállásolásában segítségre van szükség; az érkező fiataloknak szállást
kell biztosítani és reggelente a program helyszínére vinni őket – Morzsányi Anna és
Laci tud bővebb információt adni azoknak, akik fogadni tudnak vendégeket.
A libanoni Santa Maria kórus szolgál zenével, ők a Mladifest vendégei. Meghívjuk őket énekelni május 26-ára. 26-án délután néhány autós önkéntesre van szükség,
hogy a felszereléseiket Máriabesnyőről elhozzuk a Szentháromság-templomba a
koncertre.

Parkolás a templom körül
Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha
azok már megteltek, akkor a Szent
Imre iskola mögé parkoljunk (a
tömbfűtőmű mellett).

Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk,
amelybe bedobhatják adományaikat,
és ha hozzá szeretnének járulni a
Fény és Forrás árához.
A másik persely a jobb oldali padsor
végén található, amelybe, a szegények, rászorulók részére adhatunk
feleslegünkből. „Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.”
(2Kor 9,7)

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje.
Gondoljunk rá, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-ával
magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
Ha adónk másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretnénk
adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára rendelkezzünk, melynek adószáma: 19185387-1-13.
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A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is
részt vesz. Fogadják a testvéreket, felolvassák a szentmise olvasmányait, perselyeznek, segítenek helyet találni. Forduljunk hozzájuk bizalommal!
április 13. szombat
április 14. Virágvasárnap

Nagyhét
április 19. nagypéntek
április 20. nagyszombat
április 21. Húsvétvasárnap
április 27. szombat
április 28. vasárnap
május 4. szombat
május 5. vasárnap
május 11.szombat
május 12. vasárnap
május 18. szombat
május 19. vasárnap
május 25. szombat
május 26. vasárnap
június 1.szombat
június 2. vasárnap
június 8. szombat
június 9.vasárnap

Befogadó családok
Tantestület (barkaszentelés)
Cursillo
Cserkészek

18.00
9.00
11.00
18.00

18.00
9.00
10.30
18.00
18.00
9.00
10.30
18.00
18.00
9.00
10.30
18.00
18.00
9.00
10.30
18.00
18.00
9.00
10.30
18.00
18.00
9.00
10.30
18.00
18.00
9.00
10.30
18.00

18.00
Régebben házasok
20.30
Egyháztanács
9.00
Igekör
10.30
Egyháztanács
18.00
Régebben házasok
Régebben házasok
Szt. Lipót imacsoport
Szeretetláng imacsoport
Fiatal házasok
Igekörök
Házasok
Imacsoport
Ifjúság
Befogadó családok
Tantestület
Cursillo
Cserkészek
Cursillo
Igekörök
Cursillo2
Régebben házasok
Régebben házasok
Szt. Lipót imacsoport
Szeretetláng
Fiatal házasok
Igekörök
Fiatal házasok
Imacsoport
Házas
Régebben házasok
Tantestület
Szolgálattevők
Cserkészek
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A SZENTMISÉK RENDJE (téli miserend) június 16-ig
SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM
hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat
csütörtök
vasárnap

7.00 és 18.00
7.00
18.00 szentségimádás
9.00, 10.30, 18.00

BLAHAI KÁPOLNA
A kápolna a hét minden napján látogatható reggel 7 és este 7 óra között.
vasárnap
7.45
SZADA
csütörtök szentségimádás
szentmise
szerda (görögkatolikus szentmise)
vasárnap

18.30
19.15
18.00
9.00

PREMONTREI TEMPLOM
kedd, szerda, csütörtök, szombat
hétfő, péntek
vasár- és ünnepnap

7.15
18.00
7.30, 9.30, 18.00

MÁRIABESNYŐI BAZILIKA
hétköznap
vasár- és ünnepnap

18.00
9.00, 10.30

(változhat)
(változhat)

SZENT KERESZT GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat
18.00
vasárnap
9.30
Gyónási lehetőség templomunkban évközi időben:
az esti szentmisék előtt fél órával,
csütörtökön este a szentségimádás alatt,
vasárnap az esti szentmise előtt fél órával
és a szentmise alatt, amíg vannak gyónók.
Az atyák tisztelettel kérik, hogy aki gyónni szeretne, időben érkezzen.
Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség
2019. HÚSVÉT
http://szentharomsagtemplom.hu; fenyesforras@gmail.com
A kiadványért felelős Hugyecz János plébános
hugyecz.janos@vaciegyhazmegye.hu
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